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Z článku v Horáckých novinách ze dne 1.6. vyplývá, že dotazovaní občané vůbec
neznají trasu „plánovaného obchvatu“. Radnice je již delší dobu vyzývána, aby provedla
besedu s občany s podrobnou vizualizací trasy silnice a všech staveb s ní
souvisejících, aby občané konečně byli přesně informováni, a viděli, jak plánovaná
tříproudová silnice vede zahrádkářskou kolonií, Terovským údolím, přes část Libušáku a
Lorenzova údolí, kolem Domu dětí a mládeže, venkovních hřišť, obytnou zónou v
Borovině, kolem nových bytů v areálu BOPO, kolem plánovaných bytů za Poliklinikou.

  

Aby si dovedli představit, jak bude vypadat mimoúrovňová křižovatka mezi Janovým mlýnem a
Domem dětí a mládeže, zabetonovaná stráň Terovského údolí, 11 metrů vysoké protihlukové
stěny, jak bude vypadat řešení silnic na Spojovací ulici, jak dlouho se bude budovat tunel v
Borovině, aj., aby si také dovedli představit, kolik jedovatých zplodin z dopravy bude proudit do
hluboce zaříznutých údolí, určených k rekreaci.      

  

Radnice nejedná s občany férově, klame je už slovem „obchvat“, to slovo přece znamená, že
silnice vede mimo město, tedy mimo obytnou a rekreační zónu! Nazývat obchvatem tento
průtah třemi třebíčskými lesoparky a Borovinou je prostě nehoráznost! Proč  se za nemalé
peníze revitalizovala továrna BOPO, když celá nová městská čtvrť, která tam postupně vzniká,
bude silnicí zásadně znehodnocena? A v době, kdy na Třebíčsku kvůli suchu a  kůrovci, ve
velkém  umírají lesy, si budeme ničit lesoparky v těsném okolí města, krásná zalesněná údolí,
která by si jiná města hýčkala!

  

Město by mělo urychleně zadat studii na skutečný obchvat, který by vedl mimo město a parky, a
který se stejně za pár let má budovat. A nadměrnou dopravu v centru města řešit spíš, než
tvorbou dalších silnic, různými regulacemi přímo ve městě, tak jak se to už v jiných městech
běžně děje. Moc bych si přála, aby to naše proklamované „Zdravé město“ bylo opravdu zdravé!
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